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§1
Mötets öppnande
Ordföranden hälsar de nya studentrepresentanterna välkomna och förklarar därefter
mötet öppnat.

§2
Beslut om justeringsperson
Beslutas att utse Johanna Lanner att justera dagens protokoll tillsammans med
ordföranden.

§3
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns.

§4
Anmälan av föregående protokoll
Protokoll 2021:12 från sammanträdet 2021-12-14 läggs till handlingarna.

§5
Anmälan av beslut fattade på delegation

2021:54
2021:55
2021:58
2021:59
2021:60

Lärarrepresentanter i PN biomedicinprogrammen 2022-2025
Lärarrepresentanter i PN läkarprogrammet 2022-2025
Revidering av utbildningsplan för Kompletterande utbildning för läkare med
utländsk examen, KUL (7KL10)
Ersättningsnivåer för programöverskridande kurser 2022 och beslut om
ersättningsnivå för nya kurser
Revidering av utbildningsplan för Tandläkarprogrammet (2TL19)

Läggs till handlingarna.
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§6
Bedömning av förutsättningar inför eventuellt inrättande av nytt
magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap – slutrapport från
bedömningsgrupp
Dnr: 3-4713/2021
Malin Öhrman föredrar ärendet. Beredning inför ett eventuellt inrättande av ett nytt
magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap pågår och bedömningsgruppens slutrapport presenteras. Gruppens bedömning är att det överlag finns
förutsättningar att genomföra det föreslagna programmet med god kvalitet. Styrkor
som lyfts är att det föreslagna programmet är sammanhållet, leder till en
kompetenshöjning inom sjukvården och ligger i linje med Strategi 2030. Gruppen
lyfter även frågor kring de ekonomiska förutsättningarna att ha tre inriktningar på
programmet samt frågor kring lärarförsörjning och kompetensutveckling.
Kommittén diskuterar och instämmer i gruppens bedömningar. Inför beslut i KU
önskar kommittén en återkoppling från institutionens prefekt på frågorna kring
ekonomiska förutsättningar, lärarförsörjning och kompetensutveckling.

§7
Dimensionering 23/24 - övergripande dimensioneringsbeslut
Dnr: 3-418/2022
Maria Bengtsson föredrar ärendet. Det är fakultetsnämnden som beslutar om den
övergripande dimensioneringen på förslag av KU. Inom ramen för det övergripande
beslutet är det KU som beslutar om utbildningsutbud och dimensionering.
Dimensioneringsfrågor på kort och lång sikt diskuteras i KU löpande. Föreslagna
övergripande förändringar inför läsåret 23/24 ska nu lyftas till fakultetsnämnden.
Arbetet med förändringar som kan komma att gälla först från läsåret 24/25 behöver
påbörjas.
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutar
att föreslå fakultetsnämnden att fastställa de förändringar som föreslås i den
övergripande dimensioneringen, det vill säga att ett nytt magisterprogram i
biomedicinsk laboratorievetenskap startar HT23 och ersätter nuvarande
Magisterprogram i diagnostisk cytologi
att beredningen avseende övriga punkter fortsätter enligt förslag, samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

§8
Kompetenstrappa för pedagogisk kompetens och skicklighet
Rachel Fisher föredrar ärendet. Rekryteringsutskottet (RU) och KU har identifierat ett
behov av tydligare kriterier för pedagogisk kompetens och skicklighet vid
tillsättningar av professorer och lektorer. KU har på uppdrag av RU tillsatt en
arbetsgrupp med bred sammansättning med uppdrag att ta fram ett förslag. Rachel
redogör för arbetsgruppens förslag på bedömningskriterier och nivåer för ”god
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erfarenhet och skicklighet” samt ”utmärkt erfarenhet och skicklighet” för de fyra
anställningskategorierna lektor och professor med inriktning forskning respektive
lektor och professor med inriktning forskning och utbildning. I förslaget ingår även en
progression gällande kraven på pedagogisk kompetens mellan lektor och professor
inom respektive inriktning.
Kommittén konstaterar att det är mycket positivt att kriterier och nivåer tydliggörs
och att det finns en samstämmighet och progression. Nivåerna och kriterierna
diskuteras och i stort är kommittén positiv till förslaget. Ett förtydligande av
progression och en mindre omvärldsanalys önskas inför nästa sammanträde.

§9
Anvisningar för programutvärderingar inklusive mallar
Dnr: 1-724/2021
Ulrica Lundin föredrar ärendet. Inom projektet för programutvärderingar har förslag
på anvisningar och mallar för utvärderingar av utbildningsprogram på grundnivå och
avancerad nivå tagits fram. Anvisningarna utgår från tidigare delbeslut i KU
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutar
att fastställa anvisningar för programutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå
inklusive mallar enligt förslag samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 10
Uppdatering av kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Johanna Zilliacus och Lena Atterwall informerar om bakgrunden och presenterar
förslag till revideringar av styrdokument. Förändringarna rör framför allt de delar av
kvalitetssystemet som har utvecklats som en följd av UKÄ:s granskning 2019 av KI:s
kvalitetssäkringsarbete. Kommittén diskuterar och är positiv till förändringarna.

§ 11
Justering av beslutsförhet för utbildningsnämnderna
Dnr: 1-178/2022
Lena Atterwall föredrar ärendet. Idag krävs närvaro från studentrepresentant för att
utbildnings- och programnämnderna ska vara beslutsföra. Kravet har inneburit en del
problem för de utbildningsnämnder där studentkåren endast har tillsatt en
studentrepresentant eftersom frånvaro innebär att nämnden inte kan fatta beslut.
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beslutar
att ta bort krav på närvaro av studentrepresentant för beslutsförhet i
utbildningsnämnd samt,
att ändringen ska föras in i Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå (nuvarande dnr 1-167/2019) vid nästkommande revidering.
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§ 12
Implementering av TimeEdit som schemaläggningssystem
Dnr: 2-6831/2018
Mathias Pettersson och Åsa Nandorf informerar om bakgrunden. Ett arbete för att
implementera TimeEdit som schemaläggningssystem har pågått sedan 2018. Inom
projektet har man bland annat implementerat ett antal integrationer till andra system
(ekonomi, Ladok m.m.), tagit fram utbildningar och en supportorganisation samt
genomfört ett antal piloter. Studenterna som har ingått i piloterna har gett mycket
positiv feedback medan det bland medarbetarna finns en mer blandad uppfattning.
Kommittén diskuterar fördelar och nackdelar samt takt för implementering. Nästa
steg är att diskutera implementering vid ett PD/GUA-möte för att sedan ta upp frågan
för beslut i KU.

§ 13
Information från vicerektor om aktuella frågor inklusive
samverkansorganisationen
Annika Östman Wernerson informerar om aktuella frågor. Bland annat ges en
uppdatering kring nuläge och åtgärder med anledning av covid-19 samt revideringar
av centrala styrdokument vid KI.

§ 14
Information från studentkårerna om aktuella frågor
Studentrepresentanterna informerar om aktuella frågor. Bland annat informerar MF
om att man har kallat till nyval till fullmäktige och OF arbetar med att fylla
studentrepresentantsposterna.

§ 15
Anmälningsärenden
a) Beslut från UKÄ: Uppföljning av Universitetskanslersämbetets beslut den 20 april
2020 angående alternativa urvalet till tandläkarprogrammet vid Karolinska
institutet, dnr 1-939/2019
b) Karolinska Institutets riskanalys för 2022, dnr 1-777/2021
c) Besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet gällande från
2022-01-01, dnr 1-939/2021
d) Anställningsordning för lärare gällande från 2022-02-01, dnr 1-337/2021
e) KI:s fem generella kursvärderingsfrågor, läsårsrapport HT20-VT21, dnr 1-25/2022
f) Studentundersökning på Karolinska Institutet (nybörjarprogram), HT 2021, dnr
g) Protokoll från sammanträde i kommittén för utbildning på forskarnivå 2021-12-17
h) Protokoll från sammanträde i kommittén för forskning 2021-12-16
i) Protokoll från sammanträde i fakultetsnämnden 2021-12-21
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Protokoll från programnämnder, utbildningsrådet med flera finns i Teams.

§ 16
Ev. övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

Vid protokollet

Maya Petrén

Justeras

Justeras

Annika Östman Wernerson

Johanna Lanner

